ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  ۵Gﭼﯿﻦ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ«
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺘﻮری را ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺜﻞ
 ZTEرا ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی -اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﻮ دﻟﯿﻞ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم
ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺪﻫﺪ.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎع ﻣﻠﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﺻﻮرت اﻣﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزهی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﯿﻨﯽ را

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  ZTEو ﻫﻮاوی را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻟﻤﺎن در

ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی »رن ژﻧﮓ ِﻓﯽ« اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ژﻧﮓ ِﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دوراﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﺤﺪان
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

